Noutăți legislative în materie fiscala
octombrie-noiembrie 2017
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017
Data Intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2018
Vom prezenta principalele aspecte din acest act normativ :
Titlul II Impozit pe profit
•Articolul 27 -Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar se abrogă.
•După ART. 40 - Pierderi fiscale externe , se introduce un nou capitol, capitolul III^1 - Norme
împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării
pieţei interne, alcătuit din articolele 40^1-40^6, cu următorul cuprins:
Art. 40^1
Definiţii specifice
Se definesc termeni şi expresii, printre care:
costurile îndatorării - cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor de datorii, alte
costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte cheltuieli suportate în
legătură cu obţinerea de finanţare potrivit reglementărilor legale în vigoare, cum ar fi, dar fără a
se limita la acestea: plăţi în cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobânzi imputate la
instrumente cum ar fi obligaţiunile convertibile şi obligaţiunile cu cupon zero, sume în cadrul unor
mecanisme de finanţare alternative cum ar fi «finanţele islamice», costul de finanţare al plăţilor de
leasing financiar, dobânda capitalizată inclusă în valoarea contabilă a unui activ aferent sau
amortizarea dobânzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finanţării în temeiul
normelor privind preţurile de transfer acolo unde este cazul, dobânzi noţionale în cadrul unor
instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente
împrumuturilor unei entităţi, anumite câştiguri şi pierderi generate de diferenţele de curs valutar
la împrumuturi şi instrumente legate de obţinerea de finanţare, comisioane de garantare pentru
mecanisme de finanţare, comisioane de intermediere şi costuri similare aferente împrumuturilor
de fonduri;
costurile excedentare ale îndatorării - suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil
depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le
primeşte contribuabilul;
întreprindere
asociată
oricare
dintre
următoarele
situaţii:
a) o entitate în care contribuabilul deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume drepturi de
vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult, sau are dreptul să primească 25%
sau mai mult din profitul entităţii respective;
b) o persoană fizică sau o entitate care deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume
drepturi de vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau
are dreptul să primească 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
c) în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deţine direct sau indirect o participaţie de
25% sau mai mult într-un contribuabil şi în una sau mai multe entităţi, toate entităţile în cauză,
inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;
întreprindere
financiară
oricare
dintre
următoarele
entităţi:
a) o instituţie de credit sau o întreprindere de investiţii, potrivit art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa

de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, sau un administrator de fonduri de investiţii alternative, astfel
cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de
investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, sau o societate de administrare a
unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) şi
art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare;
b) o întreprindere de asigurare, definită ca fiind un asigurător potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din
Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu
modificările ulterioare;
c) o întreprindere de reasigurare, definită ca fiind un reasigurător potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45
din
Legea
nr.
237/2015,
cu
modificările
ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) un fond de investiţii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3
pct. 20-22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu
modificările ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la
art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificările ulterioare;
h) o contraparte centrală, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr.
648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;

transferul de active - operaţiunea prin care România pierde dreptul de a impozita activele
transferate, în timp ce activele rămân în proprietatea legală sau economică a aceluiaşi
contribuabil;
transferul rezidenţei fiscale - operaţiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenţa fiscală în
România şi dobândeşte rezidenţă fiscală în alt stat membru sau într-un stat terţ;
transferul unei activităţi economice desfăşurate printr-un sediu permanent - operaţiunea prin
care contribuabilul nu mai are prezenţă fiscală în România şi dobândeşte o astfel de prezenţă în
alt stat membru sau într-un stat terţ, fără să dobândească rezidenţă fiscală în acel stat membru
sau stat terţ.

ART. 40^2
Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din
punct de vedere economic
-Se stabilește o deductibilitatea limitată în perioada fiscală în care sunt suportate a
costurilor excedentare ale îndatorării care depăşesc plafonul deductibil prevăzut la alin. (4), până
la nivelul a 10% din baza de calcul stabilită;

- Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării, deductibile la
calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile înregistrate
conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referinţă, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile
excedentare ale îndatorării, precum şi sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală,
determinate potrivit art. 28.
- Dacă baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, costurile excedentare ale
îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de referinţă şi se reportează potrivit alin. (7).
- Se stabilește Plafonul deductibil este de 200.000 euro - contribuabilul are dreptul de a deduce,
într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil
reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat
de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz.
Excepţii:
- în cazul în care contribuabilul este o entitate independentă, în sensul că nu face parte dintr-un
grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară, şi nu are nicio întreprindere asociată şi
niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale îndatorării, în perioada
fiscală în care acestea sunt suportate.
Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) şi (4) costurile excedentare ale îndatorării rezultate
din împrumuturi utilizate pentru finanţarea unui proiect de infrastructură publică pe termen lung
care are scopul de a furniza, de a îmbunătăţi, de a opera şi/sau de a menţine un activ de mari
dimensiuni, considerat a fi de interes public general, dacă operatorii de proiect sunt înregistraţi în
UE, iar costurile îndatorării, activele utilizate în scopul proiectului şi veniturile înregistrate de
operatorii de proiect provin din/sunt în UE. Excluderea ia în considerare atât veniturile din
dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobânzilor, cât şi cheltuielile
reprezentând dobânzi şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, aferente
unor proiecte de infrastructură publică pe termen lung.
Reportarea costurilor excedentare ale îndatorării:
-Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de calcul în
conformitate cu alin. (1) se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori în aceleaşi
condiţii de deducere, conform prezentului articol.
- Pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (4), prin excepţie de la art.
7 pct. 44 şi 45, valoarea fiscală a activelor nu include costuri de dobândă şi alte costuri echivalente
dobânzii din punct de vedere economic.
- Regulile prevăzute de prezentul articol sunt aplicabile şi dobânzilor şi pierderilor nete din
diferenţe de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în vigoare până la data
de 31 decembrie 2017 inclusiv. În cazul entităţilor independente prevăzute la alin. (5), dobânzile şi
pierderile nete din diferenţe de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 în vigoare până
la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.
ART. 40^3
Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică
desfăşurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul de impozitare
(1) Pentru transferurile de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică desfăşurată
printr-un sediu permanent, aşa cum sunt definite la pct. 8, 9 şi 10 ale art. 40^1, contribuabilul
este supus impozitului pe profit, în conformitate cu următoarele reguli:

a) se determină diferenţa între valoarea de piaţă a activelor, potrivit alin. (10), transferate întro perioadă impozabilă şi valoarea lor fiscală, potrivit art. 7 pct. 44 şi 45;
b) în cazul în care diferenţa calculată potrivit lit. a) reprezintă un câştig, asupra acestuia se
aplică cota prevăzută la art. 17;
c) în cazul în care diferenţa calculată potrivit lit. a) reprezintă o pierdere, aceasta se
recuperează din câştigurile rezultate din operaţiuni de aceeaşi natură, potrivit modalităţii de
recuperare prevăzute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declară şi se plăteşte, pentru perioada fiscală de
referinţă, potrivit prevederilor art. 41 şi 42.
(3) Prezentul articol se aplică în următoarele situaţii:
a) contribuabilul transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent dintrun alt stat membru sau dintr-un stat terţ, în măsura în care, ca urmare a transferului, România
pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un
alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ, în măsura în care, ca urmare
a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul îşi transferă rezidenţa fiscală din România într-un alt stat membru sau într-un
stat terţ, cu excepţia acelor active care rămân legate efectiv de un sediu permanent în România;
d) contribuabilul transferă activitatea economică desfăşurată în România printr-un sediu
permanent către un alt stat membru sau către un stat terţ, în măsura în care, ca urmare a
transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplică regulile de la alin. (1)-(3) beneficiază de dreptul de eşalonare la
plată pentru acest impozit, prin achitarea în tranşe pe parcursul a cinci ani, dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală şi dacă se află în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent dintr-un alt stat
membru sau dintr-un stat terţ care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic European,
denumit în continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, România pierde
dreptul de a impozita activele transferate;
b) transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt sediu
permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ care este parte la Acordul privind SEE,
iar, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) transferă rezidenţa fiscală din România într-un alt stat membru sau într-un stat terţ care este
parte la Acordul privind SEE, cu excepţia acelor active care rămân legate efectiv de un sediu
permanent în România;
d) transferă activitatea economică desfăşurată în România printr-un sediu permanent către un
alt stat membru sau către un stat terţ care este parte la Acordul privind SEE, în măsura în care,
ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.

(9) În cazul transferului activelor, al rezidenţei fiscale sau al activităţii economice desfăşurate
printr-un sediu permanent, din alt stat membru în România, prin excepţie de la art. 7 pct. 44 şi 45,
valoarea fiscală a acestor active, utilizată la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilită
de către statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul în

România, întrebuinţată pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de
impozitare de către celălalt stat membru, în afară de cazul în care această valoare nu reflectă
valoarea de piaţă.
(10) În sensul alin. (1) şi (9), prin valoare de piaţă se înţelege suma în schimbul căreia un activ
poate fi transferat sau obligaţiile reciproce pot fi stinse între cumpărători şi vânzători
independenţi interesaţi, într-o tranzacţie directă. Valoarea de piaţă se stabileşte potrivit
prevederilor art. 11.
(11) Sub condiţia stabilirii faptului că activele transferate revin în termen de maximum 12 luni în
România, prezentul articol nu se aplică transferurilor de active legate de: finanţarea prin
instrumente financiare sau constituite ca garanţie, îndeplinirea anumitor cerinţe prudenţiale de
capital sau de gestionare a lichidităţilor.
Se introduc noi articole :
ART. 40^4 Regula generală antiabuz
ART. 40^5 Reguli privind societăţile străine controlate
ART. 40^6 Compatibilitatea cu legislaţia europeană

TITLUL III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Definiţia microîntreprinderii –art.47
Se redefineşte microîntrepriderea ca fiind o persoană juridică română care îndeplinește
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în
care s-au înregistrat veniturile;
- capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile
administrativ-teritoriale;
- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
Prevederile se aplică şi persoanelor juridice române care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activități. Prevederile prezentului titlu prevalează faţă de
prevederile Legii nr. 170/2016.
Nu pot fi microîntreprinderi următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.
La articolul 48, alineatele (4), (5), (5^1), (5^2) şi (6) se abrogă (cele referitoare la opțiune pentru
cei cu capital social de cel puțin 45.000 lei , la activitățile de jocuri de noroc, explorare, dezvoltare,
exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor naturale)
Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului:

- Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000
euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.
- Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la
începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel
valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
- Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în
prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând
cu trimestrul respectiv.
Reguli tranzitorii
Intră sub incidenţa art. 47 şi microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile art. 48
alin. (5) şi (5^2) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum şi persoanele juridice române
care desfăşoară activităţile care nu au intrat sub incidenţa prevederilor prezentului titlu aplicabil
până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.
TITLUL IV Impozitul pe venit
Cota de impozit pe venit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător
fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: activităţi
independente; salarii şi asimilate salariilor; cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; pensii;
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; premii; alte surse.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării
activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora:
La
articolul
68
alineatul
(4)
“”
se
modifică
litera
i),
astfel:
"i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale
şi/sau contribuţii profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care
fac parte contribuabilii;"
(Textul vechi era: i) să reprezinte contribuții profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,
organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;)
În cazul veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de
proprietate intelectuală – se modifică art. 72 alin.(2) astfel:
- Impozitul care trebuie reţinut la sursă de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau
alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, se stabileşte prin aplicarea cotei de
impunere de 7% la venitul brut. (Înainte cota era de 10%)
Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală – se modifică art.73 alin.(2) astfel:
- Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de
către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce
evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile
determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. (Înainte cota era de 16%)
Modificări legate de deducerea personală aferentă veniturilor din salarii şi
asimilate salariilor – art. 77, alineatele (2) şi (3) se modifică astfel:

"(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până
la 1.950 lei inclusiv, astfel:
i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi
3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit
următorului tabel:
.........
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se
acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,
impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62
lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale
acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Modificări legate de veniturile din pensii
Definirea veniturilor din pensii
Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile
sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii
facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.
Noutate - se introduce alin.(2) cu următorul cuprins:
(2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă venituri din
pensii."
Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei
neimpozabile lunare de 2.000 lei.
Noutate - se introduce alin.(2) cu următorul cuprins:
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr.
411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 204/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil stabilit
potrivit prevederilor alin. (1)."

TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii
Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin Codul fiscal :
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (CAS);
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate (CASS);
c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat (CAM).
Cotele de contribuţii sociale obligatorii:
- Cotele de CAS (art.138):
a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de
către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr.
263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora."
Cota de CASS(contribuţie de asigurări sociale de sănătate ) -art.156
- Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.
Cota de CAM (contribuţie asiguratorie pentru muncă) – art. 220^3
- Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25% şi se datorează de către
angajatori, calculată asupra sumei câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate
salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte .
În tabelul atașat sunt evidențiate detaliile legate de contribuțiile de asigurări
sociale datorate pe categorii de venituri, baza de calcul a acestora, obligațiile declarative ale
contribuabililor, precum și categoriile de persoane sau venituri exceptate.
Dispoziţii tranzitorii aplicabile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii“ :
Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale
obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.
Prevederile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii“ se vor aplica veniturilor realizate începând
cu data de 1 ianuarie 2018.

În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde,
pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care
prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se
defalcă pe lunile la care se referă şi se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării
plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost
plătite aceste sume.
TITLUL VII

Taxa pe valoarea adăugată

Referitor la aplicarea dreptului de deducere
La articolul 297 -Sfera de aplicare a dreptului de deducere, se introduce un nou alineat, cu
următorul cuprins:
"(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după administrarea
mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că persoana
impozabilă ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere
era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval
în lanţul de livrări/prestări."

